MÖTESANTECKNINGAR

Regiongrupp Psykisk hälsa
Datum

Måndagen den 29 april 2019 kl. 14.00 - 16.00

Plats

Bolmen, Regionhuset (Nygatan 20)

Närvarande

Anna Biesért, Ungdomsmottagningarna
Jonas Ericsson, Folkhälsa och social utveckling
Catrin Mårdh, Primärvårdsrehab utveckling
Jessica Roström, Familjehälsan
Björn Axelsson, PO-Kronoberg (gemensamma punkter)
Ida Bergdal, Attention Kronoberg (gemensamma punkter)
Eva Bergmark, PO-Kronoberg (gemensamma punkter)
Kennerth Björn, FUB Kronoberg (gemensamma punkter)
Johanna Ekbring, Uppvidinge kommun (gemensamma punkter)
Linda Farkas, Ljungby kommun (gemensamma punkter)
Elin Görbring, Älmhult kommun (gemensamma punkter)
Kristin Jeansson, Växjö kommun (gemensamma punkter)
Anna-Maria Lindblom, Lessebo kommun (gemensamma punkter)
Marie-Louise Olsson, Attention (gemensamma punkter)
Magnus Pålsson, Kronobergs brukarråd inom missbruks- och
beroendevården (gemensamma punkter)
Malin Wideberg, Markaryd kommun (gemensamma punkter)
Lilly Bergström, Attention (adjungerad till punkt 7)
Carola Kindstrand Loeb, SUF-samordnare (adjungerad till punkt 6)

Ej närvarande Lena Boberg, Habiliteringen
Sándor Eriksson, Vuxenpsykiatrin
Erika Lagergren, Folkhälsa och social utveckling
Susanne Winsth, Barn- och ungdomspsykiatrin

1. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Överenskommelse psykisk hälsa 2019
Det har fortfarande inte kommit någon officiell information, men efter kontakter med
SKL mfl har vi förstått att det pågår förhandlingar och att överenskommelsen
förhoppningsvis blir klar under maj månad samt att det sannolikt kommer att fördelas
mer pengar än tidigare.

Postadress

Besöksadress

Region Kronoberg
Nygatan 20
351 88 Växjö

Nygatan 20

Telefon 0709-844408 (Jonas), 076-7207753 (Erika)
E-post jonas.ericsson@kronoberg.se

erika.lagergren@kronoberg.se
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I slutbetänkandet från den nationella samordnaren, Kerstin Evelius, föreslogs det att
psykisk hälsa skulle bli ett eget politikområde och kopplas till Agenda 30-arbetet. En
strategi för 2020 – 2030 rekommenderades med större fokus på förebyggande och
främjande arbete samt att Folkhälsomyndigheten skulle bli ansvarig myndighet. Större
krav på prestationer/resultatredovisning påtalades också. Detta får dock ses som
”signaler” och något det pågår förhandlingar om.
3. Kartläggning suicidprevention
Vi går igenom de svar som kommit in på kartläggningen. Det är en mängd olika
verksamheter i samhället som berörs och den kommer i huvudsak användas för att nå
olika aktörer för information, utbildningsinsatser mm.
4. Kontaktinformation på 1177
En ny plattform har tagits fram för 1177 och vi har framförallt uppdaterat två sidor
rörande psykisk hälsa;
- Att vara ung och må dåligt: https://www.1177.se/Kronoberg/liv--halsa/psykiskhalsa/ung-och-ma-daligt/att-vara-ung-och-ma-daligt3/
- Sök vård för psykisk ohälsa i Kronoberg: https://www.1177.se/kronoberg/liv-halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/sok_psykiatrisk_vard_i_kronoberg/
5. Övriga frågor
Vi pratar även om belastningen i verksamheterna och vikten av att kunna mäta
effekterna av de satsningar vi gör. Det skulle behövas större satsningar istället för flera
små.

Gemensamt möte tillsammans med Länsgrupp Psykisk hälsa
6. Information från SUF-samordnare
Carola Kindstrand Loeb på Habiliteringen informerar om arbetet som SUFsamordnare (Samverkan-Utveckling-Föräldraskap), se bifogad presentation. Ett häfte
som heter ”Min bok” har tagits fram som hjälpmedel. Kontakta Carola för beställning.
7. Presentation av verksamheter
Lilly Bergström informerar om Attention Kronobergs verksamhet, se följande länk:
https://prezi.com/p/p-izutuyyhzc/attentionkronoberg2019/
Magnus Pålsson informerar om Kronobergs brukarråd inom missbruks- och
beroendevården, presentationen skickas ut senare.
8. Information
a) Vård- och insatsprogrammen
SKL har bildat 6 olika ”Resurscentrum för psykisk hälsa” i landet som täcker olika
geografiska områden. De har i sin tur fått uppdrag att arbeta fram ”vård- och
insatsprogram” för Schizofreni, ADHD, Depression och ångest,
Självskadebeteende samt beroende/missbruk. Dessa riktar sig till såväl kommun
som regioner och kan användas som kunskapsunderlag och riktlinjer. Se följande
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länk: https://www.vardochinsats.se/
b) Reviderad SIP-rutin
Som följd av den nya betalansvarslagen har en uppdatering gjorts av SIP-rutinen
och utbildningsmaterialet. Den innebär bland annat att kallelser sker via LINK i
Cambio Cosmic, men för de som inte har tillgång till Cambio Cosmic finns
pappersversioner kvar. Se följande länk:
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomradenprocesser/folkhalsa/psykisk-halsa/samordnad-individuell-plan-sip/
9. Övriga frågor
a) Workshop
Den 27 augusti kl.12.00 – 16.30 är inplanerad för workshop på Kök 11 i Växjö.
Grundtanken var att arbeta med handlingsplanerna, men då vi inte vet vad den nya
överenskommelsen innebär så kan temat ändras. Reservera tiden, inbjudan
kommer senare.
b) Samsjuklighetsdagen
Magnus informerar om Samsjuklighetsdagen den 14 maj och begär in uppgifter
om föreningarnas medverkan på eftermiddagen.
c) Presentationer
Vi har fått ändra lite i schemat för presentationerna, se bifogat mejl.

Kommande möten
27 maj kl.14-16, Bolmen i Regionhuset
19 juni kl.14-16, Bolmen i Regionhuset
13 augusti kl.14-16, Bolmen i Regionhuset
27 augusti kl.12.00-16.30, Kök 11 (workshop)
12 september kl.14-16, Bolmen i Regionhuset
8 oktober kl.14-16, Bolmen i Regionhuset
6 november kl.14-16, Bolmen i Regionhuset
3 december kl.14-16, Bolmen i Regionhuset

Formulerat av
Jonas Ericsson
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